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 מזכירהדבר 
 

 הסעות תלמידים לבתיי הספר התיכוניים 
 

 ים ע"י החברה לפיתוח מטה בנימין.לקיימת אפשרות לארגן הסעת תלמידים לבתי הספר התיכוניים בירוש

 על מנת שנוכל לסדר את נושא ההסעות אנו חייבים את שמות הילדים ושם בית הספר שהם לומדים כדי

נדרשים למלאו בדחיפות רבה ולהחזירו  הורים שעדיין לא מילאו טופס השבועלארגן קבוצה לכל בית ספר.

 מיום ראשון בבוקר רלמזכירות באמצעות הפקס, המייל או להניחו בתיבת הדואר של המזכירות לא יואח

 לחברה לפיתוח עד ליום זה.אנו חייבים להעביר את רשימות התלמידים שכן   31.7.11

 .נוחיותכם מצ"ב הטופס בעמוד האחרון בעלוןל

תשומת ליבכם האפשרות להסעות ניתנת רק לזכאים להסעות ובתנאי שהיו מספיק תלמידים בכל הסעה לבית 

 ספר זה או אחר. 

  
 דואר

 
 לאור בקשות תושבים החל משבוע הבא חלוקה וקבלת דברי דואר בימי ראשון בלבד 

 .20:00 -18:00תהיה בין השעות 

 

 לון הישובע
 

דפים... חשבון פשוט הדפסה של  4עותקים כאשר עלון ממוצע מכיל  260 -עלון הישוב מודפס מידי שבוע ב

דפים מודפסים דו צדדית כל חודש, אשר בסופו של דבר  4,000כל שבוע ומעל  A 4דפי  1,000 -למעלה מ
ם מאוד. לפיכך במהלך חודש מוצאים דרכם אחר כבוד לפח הזבל . לכל הדעות זהו עסק יקר מאוד ומזה

אוגוסט אנו מתכוונים לבצע שינוי מהותי בהפצת העלון, את העלון נעביר בדואר אלקטרוני לבתי החברים, )בכל 
 מקרה שחבר יבקש לקבל גליון מודפס כמובן שנכבד זאת(.

  
הדוא"ל   אנו רואים חשיבות גדולה בהענות חברי הישוב ליוזמה זאת ומבקשים למסור בהקדם את כתובות

 .  :givonhad@zahav.net.ilלמזכירות הישוב באמצעות המייל הישובי  
 
 

באמצעות נו את כתובת המייל שלהם וכבר מהשבוע יקבלו את העלון ילדה לכל התושבים אשר העביר אתו
 הדוא"ל. 

 
 
 

mailto:givonhad@zahav.net.il
http://www.givonim.com/
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 וערנ

 שבוע הבא:
לא נשתתף עם שאר מתנ"ס בנימין בפעילות  -מספיק נרשמים לסיורים בירושלים לאור העובדה כי לא היו

 זו.

סדנא לפיתוח מיומנויות אישיות  - "ברחובות שלנו"יום אחרון להרשמה לפעילות  – 1.8 -ביום שני ה

אלמנטים אתגריים מתחום ה"ריאליטי" והמשחקים העירוניים. )משחק   -וקבוצתיות המשלבת את עקרונות ה

ה למרוץ למיליון בו אנו מתחלקים לקבוצות מתקדמים ע"י משימות שונות ומנווטים ברחבי ת"א ליעד הבא( דומ

גיבוש הקבוצה וחיזוק הקשרים הבין אישיים בה. טיפוח מנהיגות והתמודדות עם האצלת סמכויות באופן יעיל 

כם הרבה מעבר ליום ומהיר. הכרת רחובות העיר הלבנה דרך חוויות ותכנים מרתקים אשר יישארו עמ

 השתתפותכם בסדנה.

 באולם האירועים והפעם יוקרן הסרט:קולנוער יתקיים ה - 16:00בשעה  22.7 -יום שישי ה

 במקום ימכרו פופקורן, שתייה, ממתקים ועוד...₪,  5" פלונטר " , עלות כניסה: 

 

לבטל את מי שמעוניין  16.8 -התאריך שונה ל -עדכון חשוב: לכל הנרשמים ללונה פארק
 לפנות אליי. –הרשמתו 

 

 פעילויות לילדים: 
 

 לכל הילדים :
 השבוע לא יתקיימו פעילויות עקב יציאת המדריכות לקורס.  הפעילויות יתחדשו בשבוע הבא.

 במשחקייה 17:00בשעה   1.8 -: יום שני ה ד-לילדי כיתות א'
 קייה.במשח 3.8 -ויום רביעי ה 2.8 -: יום שלישי הו'-לילדי כיתות ה'

 

פעולות(  4-ש"ח ל 50להזכירכם: התשלום על הפעילויות הינו חודשי ) 
 באחריותכם לשלוח את הילדים לפעילויות.

 
 שבוע טוב ומוצלח,

 noargivon@gmail.com,  2004643-050אליה זלייט , רכזת נוער, 
 

 קולנוער:
 ביום שישי

 8.5 -ה
 00:11ה: שע

 באולם האירועים
 " פלונטר "

 ₪ 5כניסה: 

 במקום ימכרו פופקורן,

mailto:noargivon@gmail.com
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 יה ועוד...ישת

 חדש בגבעון !                                        

 חוג ג'אגלינג בלונים ואוריגמי
 גם אתם תוכלו

 לפסל צורות בבלונים

 לבצע להטוטי ג'אגלינג

 וקיפולי נייר

 בחוג של ערן הלהטוטן

250-5552055 

 לגילאי א' ומעלה

 
 לשיפור המוטוריקה והקואורדינציה

 להגברת הבטחון העצמי ויכולת עמידה מול קהל
 לשיפור יכולות ריכוז ודיוק                                                    

 
 

 

                    

 
 
 

 בהדרכתה וניהולה של תמי חמו )סייעת גן תפוח( הצהרון של גבעון
 )לילדים וותיקים( 1.9.2011צהרון יחל את פעילותו החל מיום חמישי ה

 ? מה בתוכנית

חוג אפייה  חוויות ופעילויות יום יומיות של חוגים הפעלות וסדנאות כגון חוג חיות, חוג תיאטרון,
                                                                     ... חוג אומנות ג'ימבורי שעת סיפור אחת לחודש ועוד ועודבישול,ו

המון . ארוחת צהריים חמה ומגוונת שתסופק ע"י קייטרינג התעשיינים וארוחת ארבע פרי וכריך
 .ות לפי מתכונת משרד התמ"תהצהרון יעבוד בחופש כיף והנאה גם בחופשות החגים

ישנה אפשרות לשעה נוספת בתוספת  , 16:00 - 13:30  ה, –ימים א : שעות הפעילות
ניהול הצהרון יהיה תחת פיקוחה של . העלות כוללת את הימים המלאים בחופשות הגן .תשלום

 .לוח חופשות צהרון יחולק בתחילת השנה ,תמי חמו להסדרי תשלומים לפנות ישירות לתמי

 

 

 בברכת שנה טובה ומוצלחת

 ,  025363552  0507914626 –תמי חמו 

 
 

 י
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 ינת המודעה הקטנהפ

 שיעורים פרטיים במתמטיקה
 

רב במתן שיעורים פרטיים במתמטיקה בכל הרמות ובהכנה למבחנים ורענון החומר מהנדס בעל ניסיון 
 052-8508922לפרטים : דני  לקראת שנת הלימודים 

 

 דירות להשכרה

  ג'קי 052-2388429ים מרוהטת במרכז הישוב , כניסה נפרדת , לפרטים :רדח 2.5מיידית. 

  050-2529090חדרים, נוף מדהים, יפה ומסודרת מתפנה באמצע אוגוסט, לפרטים:  4דירה 
 
 
 

 חיסוני כלבים וחתולים
 

אפריים קרן, ד"ר  - קר ביישובנו וטרינר המועצהיב  18:00-17:00 בין השעות 31.7 -ביום ראשון ה

באמצעות שובר  -החיסון יתבצע בחדר הדואר הישן. התשלום  למטרת חיסוני כלבים וחתולים נגד כלבת.

תשלום של בנק הדואר )ניתן לקבלו מזכירות( או דרך כרטיס האשראי במחלקת הגביה במועצה: 

שרד הישוב או באמצעות שובר תשלום של בנק הדואר שניתן לקבלו במ -התשלום  .)קלמן( 02/9977113

מועדי החיסונים ביישובים  ן()קלמ 02/9977113דרך כרטיס האשראי במחלקת הגביה במועצה: 

חודשים ,  3כל בעל כלב שכלבו מעל גיל   http://www.binyamin.org.ilמפורסמים גם באתר המועצה 

 ולחסנו נגד כלבת.  חזקתוחייב אחת לשנה לחדש את הרשיון לה

  

 מעמד בעלי חיים
סה"כ 

₪ 
 אגרת רישוי חיסון שבב 

 111 27.5 69 207.5 ללא שבבכלב לא מעוקר/מסורס 

 111 27.5 0 138.5 עם שבבכלב  לא מעוקר/מסורס  

  30  30 התקנת שבב מחודש

 מעמד בעלי חיים
סה"כ 

₪ 

אגרת 
סימון 
 בשבב

מחיר 
 החיסון

 אגרת רישוי

 36 14 0 50 עם שבבעוקר/מסורס  כלב  מ

 36 14 69 119 ללא שבבכלב מעוקר/מסורס  

 מעמד בעלי חיים
סה"כ 

₪ 

אגרת 
סימון 
 בשבב

מחיר 
 החיסון

 אגרת רישוי

 0 14 0 14 חתול/ה מעוקר/ת

 0 27.5   27.5 חתול/ה לא מעוקר/ת

 
 
 
 
 
 
 

http://www.binyamin.org.il/
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 + 18טאי צ'י לגילאי  ישיעור

 . 20:30וחמישי  20:00בימים שני שיעורים יתקיימו באולם האירועים 

 כולם מוזמנים!!!   –למצטרפים חדשים שיעור היכרות ראשון ללא תשלום 

תרגול טאי צ'י באורח סדיר מקל על בעיות גב, מפרקים, לחץ דם, משפר את המערכת החיסונית , מסייע 

 לשחרור מתחים, משפר את יכולת הריכוז והסבלנות ועוד...

ת איטיות, מתוך מודעות פנימית לזרימת התנועות, יציבת הגוף והרפייתו ומשמש התרגול מתבצע בתנועו

 כסוג של מדיטציה בתנועה.

שנים בבית ספר  4השיעורים יועברו ע"י מדריך טאי צ'י מוסמך ויינגט, לאחר הכשרה אינטנסיבית במשך 

 לטאי צ'י בסין.

 054-3137376בדבר פרטים נא לפנות לאייל  
 

 

 

 

 האזוריתמועצה הדבר 
 מגרון: 

 
הריסת הבתים אמנם נדחתה לעת עתה, אך תמונת המצב עדיין חמורה. למרות חלופות הוגנות במקום הריסת 

הבתים שהתקבלו על ידי מרבית שרי הממשלה ואף על ידי משרד הביטחון, פרקליטות המדינה עמדה 
ה הראשונה של "שלום עכשיו" בהתנגדותה לחלופות שהוצעו. השבוע, בדיון שהתקיים בבג"ץ בהמשך לעתיר

הנוגעת לכלל מגרון, צירפה הפרקליטות תצהירים של שר הביטחון ומזכיר הממשלה, ולפיהם שלושת בתי 
 מגרון ייהרסו עד ספטמבר. 

נמשכת –המשמעות היא שנמשיך בלחצים האינטנסיביים על שרי הממשלה וחברי הכנסת, ובמקביל 
ט' באב ועד תחילת שנת הלימודים. אנו מתפללים ומקווים ההיערכות למאבק, שצפוי להתחיל למחרת 

שהמדינה תחסוך מאתנו עימות קשה, אך במקביל מבקשים מהתושבים להגיע ולהיות שותפים עם תושבי 
 מאבקנו. -מגרון במאבקם

 
 ליגות בנימין: 

 
. 40-35נבחרת עפרה היא אלופת בנימין בכדורסל בוגרים, לאחר שניצחה בגמר מרתק את גבעת הראל 

 למקום השלישי הגיעה נבחרת עלי, לאחר שגברה על כוכב השחר.
ח' -, ייערכו משחקי הגמר של ליגת הקטרגל לכיתות ז'09:00, בשעה 31/7ביום ראשון הקרוב, כ"ט בתמוז, 

 מכמש.-עפרה, אדם-בית חורון -בכוכב השחר. הנבחרות שישחקו בחצי הגמר הן 
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 חריגות בנייה:
של חריגות בנייה ביישובים, מחלקת רישוי ופיקוח מגבירה בימים אלה את בדיקות בעקבות ריבוי מקרים 

הפיקוח היזומות. פקחי המחלקה בודקים בנייה חריגה ופלישה לשטחי ציבור. מנהל המחלקה, מני משה, קורא 
חלקה לתושבים לחסוך אי נעימויות מכל הצדדים, ולהסדיר את חריגות הבנייה בהקדם. לפרטים ניתן לפנות למ

 .02-9977112בטל' 
 

 : מיזמים חברתיים
 

עד ( 3חברתי  start-upהמדור לעבודה קהילתית במתנ"ס מזכיר כי ניתן להגיש הצעות למיזמים חברתיים )
 , למייל:2.8.11ליום שלישי הקרוב, ב' באב, 

 kehila5@matnas-binyamin.org.il  ים יזכו . מיזמים חברתיים מקוריים וייחודי02-9973425או לפקס
בתמריץ כספי ובליווי מקצועי מתאים. טפסים ניתן להוריד באתר המועצה או אצל רכזות הקהילה. לפרטים 

 .052-5666190נוספים: דרורה 
 

 מופעים ברחבי בנימין: 
 בקרוב יתקיימו ברחבי בנימין שלושה מופעים אזוריים גדולים בחסות מתנ"ס בנימין: 

 (11.8.2011אישי, ביום חמישי, י"א באב )-מופע קומי - עולמות" שני "רוקד בין  –גולן אזולאי  -
 באמפיתיאטרון בדולב. 

 ( באמפיתיאטרון בעפרה. 11.8.2011ביום חמישי, י"א באב ) -עמיר בניון  -
( 8.9.2011ביום חמישי ט' באלול ) -שלמה בר והברירה הטבעית, ומשה לוק  -קונצרט "ניחוחות מדבר"  -

 שמונאים. במגרש הכדורסל בח
 פרטים באתר בנימין ואצל הרכזים ביישובים. 

 
  כנס "אמצע החיים":

 
. בין 17:15להזכירכם, ביום שני הקרוב יתקיים כנס "באמצע החיים" במרכז המבקרים "נחלת בנימין" משעה 

ודיון +", צפייה בסרט 55אתגרי זוגיות טובה לבני ה  -נושאי הכנס: "לקראת פרישה לפנסיה"; "הקן המתחדש 
 בנושאי יחסים עם ילדים נשואים, רווקות מאוחרת, אלמנות ועוד.

 .7906321-052או בטל'  vatikimbakhila@gmail.comפרטים באתר בנימין, אצל רכזות הקהילה, במייל 
 
 

 שבת שלום, המועצה האזורית מטה בנימין
 
 

******************************************************************************* 
 

 

 לכבוד מזכירות גבעון החדשה
 

 אנו מעוניינים בהסעה מטעם המוא"ז בשנת הלימודים הקרובה לבני /בתי 
 
 

 שם התלמיד___________________    ת.ז._____________________
 
 

 ______ עיר_____________כיתה ____________  בית ספר__________
 
 
 

 שם ההורה _________________ חתימה_______________    תאריך__________
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